
Załącznik nr 19 

 

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego RODO 

stanowiący jednocześnie opis przedmiotu zamówienia 
 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wsparcia Zamawiającemu w zakresie 

realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej „RODO”, poprzez poinformowanie 

swoich pracowników, podwykonawców i innych osób, których dane osobowe przekazał 

Zamawiającemu w związku ze złożeniem oferty w ramach ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

Wyrazem wsparcia Zamawiającego jest poinformowanie, pracowników, podwykonawców  

i innych osób o tym, że: 

Administrator 

Danych Osobowych 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor WSPL 

SP ZOZ w Szczecinku ul. Polna 24, 78-400 Szczecinek. 

Dane kontaktowe 

Inspektora Ochrony 

Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 

kontakt możliwy jest za pośrednictwem adresu do korespondencji: 

WSPL SP ZOZ ul. Polna 24. 78-400 Szczecinek lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@wsplszczecinek.pl 

Cele przetwarzania 

danych osobowych 

Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę (w rozumieniu 

przepisów ustawy PZP) przetwarzane będą w celu związanym 

z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówień publicznych 

realizowanego w trybie wynikającym z odpowiednich przepisów 

prawa oraz w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy 

z Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SP ZOZ w 

Szczecinku oraz w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji 

dokumentów.  

Podstawa prawna 

przetwarzania danych 

osobowych 

Procedura prowadzona na podstawie ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

Przesłankami legalizującymi przetwarzanie danych osobowych 

przekazanych przez Wykonawcę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w 

celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze określonych w przepisach krajowych lub unijnych 

odnoszących się do zamówień publicznych, przedmiotu umowy 

oraz ochrony danych osobowych; po wybraniu Wykonawcy - art. 6 

ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia 

umowy, a także udokumentowania postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego i jego archiwizacji oraz art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez 

administratora, tj.: ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub 

obrona przed roszczeniami; potrzeba posiadania stałego kontaktu 

z osobami wskazanymi przez Wykonawcę, odpowiedzialnymi za 

realizację umowy, przy czym z chwilą podjęcia przez tę osobę 

czynności w ramach wykonywania umowy, takich, które podlegają 

obowiązkowi udokumentowania, zmianie ulegnie przesłanka 

przetwarzania danych osobowych, którą od tego momentu będzie 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 10 RODO w celu umożliwienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale 



IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia. 

Informacja  

o odbiorcach danych 

osobowych 

Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 

18 oraz art. 74-75 ustawy PZP oraz: podmioty zapewniające na 

rzecz Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej  

S.P.Z.O.Z W Szczecinku obsługę techniczną i organizacyjną, np. 

dostawcy oprogramowania do zarządzania systemami, podmioty 

świadczące obsługę techniczną oprogramowania, itp. 

Okres 

przechowywania 

danych osobowych 

Okres przechowywania danych osobowych, zgodnie z art. 78 ust. 1 

ustawy PZP, wynosi 4 lata od dnia zakończenia postępowania 

o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

Uprawnienia  

z art. 15-19 ogólnego 

rozporządzenia 

Parlamentu 

Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 

Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem 

niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo : 

- dostępu do treści swoich danych osobowych – w celu realizacji 

niniejszego żądania administrator może żądać od osoby, której dane 

dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania; 

- prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych 

osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub 

uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; 

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

- w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w oparciu o 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO przysługuje prawo do wniesienia w 

dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych ze 

szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych. 

Prawo do wniesienia 

skargi 

Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem 

niniejszego postępowania dane osobowe posiada prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub www.uodo.gov.pl gdy uznają 

Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora 

narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679. 

Ograniczenie 

stosowania 

Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem 

niniejszego postępowania dane osobowe nie przysługuje prawo do: 

- usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d 

lub e RODO; 

- przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO; 

- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania na podstawie art. 21 

RODO danych osobowych, w przypadku gdy podstawą prawną 



przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 

ust. 1 lit. c RODO. 

Informacja  

o dobrowolności lub 

obowiązku podania 

danych osobowych 

Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest 

wymogiem ustawowym określonym w ustawie PZP, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 

PZP. 

Informacje  

o zautomatyzowanym 

podejmowaniu 

decyzji, w tym  

o profilowaniu 

W odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez 

Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO 

Informacje  

o zamiarze 

przekazania danych 

osobowych od 

państwa trzeciego lub 

organizacji 

międzynarodowej 

Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

Przetwarzanie danych  Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przetwarzane 

jedynie przez upoważnione do tego osoby. 

Źródło pochodzenia 

danych osobowych 
Dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu przez 

Wykonawcę 

 
 

 

 

 …………………………………………… 
 

UWAGA: 

 

Należy podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursie 

 

 

 


